
- 1 -
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 รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี 22/2546

เมื่อวันพุธท่ี 8 ตุลาคม 2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.   ผศ.วัลภา  บินสมประสงค ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร คนที่ 3

แทนรองอธกิารบดฝีายบริหาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. ผศ.วรรณภา  ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
12. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. ผศ.อรุณรัฐ  รมพฤกษ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. รศ.เกรียงศักดิ์   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. นายทรงยศ  พงศพิมล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. นายจรัญ  ชัยประทุม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. นางทัศนีย  บุญชูวิทย รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
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23. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.มนัส  ปะนะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
26. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
27. ผศ.พิศิษฐ   โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี
29. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
2. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ์ รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธาน คนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เร่ิมประชุมเวลา 11.20  นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจงตอท่ีประชุม

ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชมุคณบด ีคร้ังท่ี 21/2546 เมือ่วนัพธุท่ี 1 ตลุาคม 2546
ท่ีประชมุมมีตใิหแกไขดงันี้
- หนาท่ี 5 ขอ 2 ใหเพิม่ขอความ “และจดัสรรเพือ่กจิกรรมพธิพีระราชทานปริญญาบตัร” ตอทาย
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- หนาท่ี 8 ระเบียบวาระท่ี 5.4 บรรทัดท่ี 1 ทายชื่อนายวิจารณ  ไชยนันทน ใหเพิ่มขอความ “ผูวา
ราชการจังหวัดขอนแกน ไดย่ืนหนังสือขอลาออกจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู
ทรงคุณวุฒิ เน่ืองจาก...”  และบรรทัดท่ี 8 ทายขอความ “...ตามขอบังคับฯ ดังกลาว” ใหเพิ่ม
ขอความ “ในสวนของกระบวนการเสนอชื่อ”

- หนาท่ี 8 ระเบียบวาระท่ี 5.5 คํ าวา “ภาพถายทางอากาศ” ใหแกไขเปน “ภาพถายจากดาว
เทียม”

เมือ่แกไขเรียบรอยแลว ท่ีประชมุมมีตรัิบรองรายงานการประชมุคณบด ีคร้ังท่ี 21/2546
เมือ่วนัพธุท่ี 1 ตลุาคม 2546

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอน
3.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง อัตราคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญา

ประธานใหผูอํ านวยการส ํานกัทะเบยีนและประมวลผลเสนอตอทีป่ระชมุความวา สบืเนือ่งจาก
ทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุคร้ังที ่21/2546 เมือ่วันที ่1 ตุลาคม 2546 ไดพจิารณารางประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน เร่ืองอัตราคาธรรมเนยีมการขึน้ทะเบยีนปริญญาแลวมมีติเห็นชอบใหจัดเก็บคาธรรมเนียมทั้งระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเปนอัตราเดียวกันคือ 800 บาท และใหรวมรายรับไวที่สวนกลางเปนของมหาวิทยาลัย
และจดัสรรเพื่อกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร น้ัน ส ํานกัทะเบยีนและประมวลผลไดพจิารณาแลวเหน็วาหาก
รวมรายรับไวทีส่วนกลางนัน้ อาจเกดิความไมสะดวกในทางปฏบิติั จึงเสนอขอใหรวมรายรับทัง้หมดไวทีส่ ํานกั
ทะเบยีนฯ ทัง้นี ้เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธพีระราชทานปริญญาบัตร

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวไมขัดของใหรวมรายรับจากการเก็บคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน

ปริญญาไวท่ีสํ านักทะเบียนและประมวลผล โดยใหใชจายเงินดังกลาวสํ าหรับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและครอบคลุมกิจกรรมของคณะดวย

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอใหม
4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ืองการจัดการศึกษาระบบชุดวิชา
ประธานใหเลขานกุารทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุความวา ตามแผนกลยทุธมหาวทิยาลยัขอนแกน

พ.ศ.2546-2550 ในสวนของแผนการผลติบณัฑติไดก ําหนดมาตรการการสงเสริมใหมกีารจดัการศกึษาในรปูแบบทีห่ลาก
หลายตามกลุมเปาหมายและลกัษณะของวชิา ทัง้ในเวลาราชการและหรอืนอกเวลาราชการ เต็มเวลาและหรอืไมเต็มเวลา
ระบบภาคการศกึษาและหรอืระบบชดุวชิา และระบบการเรยีนการสอนทางไกล ในปจจบุนัหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
ขอนแกนมกีารจดัการศกึษาตามระบบทวภิาค ยงัไมมแีนวปฏบิติัส ําหรับการจดัการศกึษาระบบชดุวชิา   และการจดัการ
ศกึษาระบบชดุวชิาจะเอือ้ตอการเปดหลกัสตูรทีม่คีวามยดืหยุนตามความตองการของผูเรียนได นอกจากนีย้งัเอ้ือตอผูเรียน
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ทีต่องการศกึษาเฉพาะบางชดุวชิา โดยไมรับปริญญาแตอาจไดรับประกาศนยีบตัรแทน ฝายวชิาการและวเิทศสมัพนัธได
จัดท ํารางประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ืองการจดัการศกึษาระบบชดุวชิาขึน้ ซึง่มรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหจัดทํ าเปนประกาศมหาวทิยาลัยตอไป โดยมีขอเสนอ

แนะเพิ่มเติมดังน้ี
1. ใหเพ่ิมนิยามของคํ าวา “ชุดวิชา”
2. ใหเพ่ิมแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในกรณีท่ีการเสนอขอจัดการศึกษาระบบชุดวิชามีผล

กระทบตอโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งควรมีวิธีการที่แตกตางกัน
3. ใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จัดทํ าคูมือแนวปฏิบัติสํ าหรับการจัดการศึกษา

ระบบชุดวิชาใหชัดเจน

4.1.2 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2547 เพิ่มเติม
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยส ํานกังานอธกิารบดี

มคีวามประสงคจะขออนมุติัต้ังงบประมาณเงนิรายได ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547 เพิม่เตมิ จากเงนิทนุส ํารองสะสม
จํ านวน 30,770,400 บาท เพือ่ปรับปรุงซอมแซมอาคารหอพกันกัศกึษา ปรับปรุงสิง่อํ านวยความสะดวกและครภัุณฑ
ประจํ าหอพกันกัศกึษา ซึง่มรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป และมี

ขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี
- มหาวิทยาลัยควรจัดทํ าแผนระยะยาวในการปรับปรุง ซอมแซม และบํ ารุงรักษาหอ

พักนักศึกษา และใหเห็นภาพรวมของผลประโยชนท่ีจะไดรับกลับคืน
- ควรจัดเตรียมวัสดุ และครุภัณฑเพ่ือใหศูนยคอมพิวเตอรสามารถดํ าเนินการเชื่อม

ตอกับระบบเครือขายได
- ควรสรางจิตสํ านึกปลูกฝงวินัยใหนักศึกษาชวยกันดูแล รักษาทรัพยสินของทางราช

การ

4.2 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
4.2.1 รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ
ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2545 มี

มติเห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.... และสงใหสํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณานั้น

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 มีมติใหกํ าหนดหลักการกลางเพื่อบัญญัติ
ในรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐทุกฉบับ และไดสงใหสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
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พิจารณาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.... ใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีแลวยกเวน
ประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสถานภาพของบุคลากร  ไดมอบใหทบวงมหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย
ดร.ภาวิช  ทองโรจน รับไปพิจารณารวมกับกระทรวงการคลัง สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํ านัก
งานก.พ. และคณะกรรมการกํ าหนดเปาหมายและนโยบายกํ าลังคนภาครัฐ และนํ าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ
4.2.2 กํ าหนดการงานทอดพระกฐินพระราชทาน ประจํ าป 2546 ของมหาวิทยาลัยขอแกน
ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับพระราชทานพระกฐินประจํ าป พ.ศ.2546 และเพื่อเปนการฉลอง

วาระครบรอบการกอต้ังมหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ป ในป พ.ศ.2547 จึงไดกํ าหนดใหมีการจัดงาน
ทอดพระกฐินพระราชทาน ประจํ าป 2546 เพื่อไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม ในวันอาทิตยที่ 2 พฤศจิกายน 2546 มีรายละเอียดกํ าหนดการตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ
5.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ืองกํ าหนดคณะและสาขาวิชาตามระเบียบ
      มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสํ าหรับนักศึกษา
      มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร ไดเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องกํ าหนดคณะและสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสํ าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ ท้ังนี้ จะมีผลบังคับใชสํ าหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา ภาคพิเศษ ทุกชั้นปตั้งแตภาคปลายปการศึกษา 2546 เปนตนไป ซ่ึงคณะฯไดแจงใหนักศึกษาทราบเปน
การเบื้องตนแลว และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี
10/2546 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2546 เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการจัดทํ าเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป

5.2 รายงานสถานภาพระบบเครอืขายของมหาวทิยาลยัขอนแกน
ประธานใหผูอํ านวยการศนูยคอมพวิเตอรเสนอตอทีป่ระชมุความวา ศนูยคอมพวิเตอรไดพฒันาระบบ

เครือขายของมหาวทิยาลยัอยางตอเนือ่งมาโดยตลอด ปจจบุนัมกีารเชือ่มตอภายในเปน 2 ระบบซอนทบักนั คอืระบบ
ATM และระบบ Gigabit เพือ่รองรับการท ํางานกรณเีกดิความเสยีหายของอีกระบบ โดยมกีารเชือ่มตอเครือขายไปยงั
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งท่ี  22/2546  ณ  วันท่ี  8 ตุลาคม 2546

อาคารตางๆ ของมหาวทิยาลยั รวม 116 อาคาร และจ ํานวนจดุเชือ่มตออินเตอรเนต็ไมนอยกวา 5,529 จุด  ซึง่มรีายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ เพือ่ใหคณะ/หนวยงาน ไดพจิารณาเอกสารโดยละเอยีด จึงเสนอขอบรรจวุาระเพือ่พจิารณาใน
การประชมุคราวตอไป

จึงน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
ท่ีประชมุรับทราบและเหน็ชอบใหนํ าไปบรรจวุาระเพือ่พจิารณาในการประชมุคราวตอไป โดยหาก

คณะ/หนวยงานมขีอคดิเห็นหรือขอเสนอแนะเพิม่เตมิ สามารถน ําเสนอไดในการประชมุคราวตอไปดวย และขอใหศูนย
คอมพวิเตอรจดัทํ าภาพขยายแผนผงัระบบเครือขายคอมพวิเตอรมหาวทิยาลยัขอนแกนเพือ่ใหมคีวามชดัเจนมากยิง่ข้ึน

5.3 การแตงตัง้เลขานุการของคณะกรรมการประจ ําคณะวศิวกรรมศาสตร
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุความวา ตามค ําสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกน ที ่1749/2541 แตงต้ังให

เลขานกุารคณะท ําหนาทีหั่วหนาส ํานกังานคณบด ี และเปนเลขานกุารของคณะกรรมการประจ ําคณะ ซึ่งเปนไปตามพระ
ราชบญัญัติมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.2541 น้ัน เนือ่งจากปจจบุนัคณะวศิวกรรมศาสตรไมมผีูรักษาการ
เลขานกุารคณะ คณะฯจงึเสนอแตงต้ังรองคณบดฝีายวางแผนและพฒันาท ําหนาทีหั่วหนาส ํานกังานคณบดเีพือ่
ท ําหนาทีเ่ลขานกุารของคณะกรรมการประจ ําคณะ ซึง่มรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
ท่ีประชมุพจิารณาแลวเสนอแนะใหคณะฯแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจํ าคณะหรือบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งเพื่อทํ าหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการประจํ าคณะ  ซึ่งจะตรงตามวัตถุประสงค
มากกวา ซึ่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเห็นชอบดวยตามท่ีท่ีประชุมเสนอ

เลิกประชุมเวลา   12.55 นาฬิกา

               (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                       รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                       เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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